
Malpractice

הקדמה

In American law, a professional who negligently fails to act according to the standards of his profession 
and thereby cause harm to his client has committed the tort of malpractice. Halachah has quite a bit to 
say on this topic, although there is no unified concept of malpractice, but rather a number of different  
Sugyos discussing scenarios that fall under the rubric of malpractice, considered from the perspectives 
of  Nizakin,  Shomrim and  even  Galus.  These  Sugyos are  more  or  less  independent,  although  the 
rishonim and  poskim do try to harmonize them. They discuss various types of artisans who damage 
their clients' property, judges who err and thereby cause losses to litigants, and doctors who harm or 
even kill their patients.

The first portion of this lecture considers general malpractice, and the second, medical malpractice.

ג' סוגיות:

1אומנים שונים שקלקלו.1

2דיין שטעה.2

רופא שקלקל.3

אומנים שקלקלו

טבח אומן שקלקל

גמרא בבא קמא

אמר שמואל טבח אומן שקלקל חייב לשלם מזיק הוא פושע הוא נעשה כאומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן

 למה ליה למימר מזיק הוא פושע הוא אי אמר מזיק הוא הוה אמינא הני מילי היכא דקא עביד בשכר אבל היכא דקא עביד בחנם
לא קמ"ל פושע הוא ...

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן טבח אומן שקלקל חייב ואפילו הוא אומן כטבחי ציפורי

 ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבה בר בר חנה עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן בכנישתא דמעון ואמר ליה זיל אייתי ראיה דממחית
כאן בחנם כאן בשכר כי הא דאמר רבי זירא הרוצה שיתחייב לו טבח יקדים לו דינרלתרנגולים ואפטרך לא קשיא 

 מיתיבי המוליך חטים לטחון ולא לתתן ועשאן סובין או מורסן קמח לנחתום ועשאו פת ניפולין בהמה לטבח וניבלה חייב מפני
3שהוא כנושא שכר אימא מפני שהוא נושא שכר

טעם פטור אומן בחנם

רש"י: אונס

4אומן פטור. דאנוס הוא:

רא"ש, סמ"ע: מזלו גרם

 וכן הטבח אומן שקלקל  …ופטור [הדיין שטעה] מלשלם כיון דמומחה הוא ולא היה ראוי לטעות אלא דמזליה דההוא גברא גרם 

בבא קמא צט:ק., שלחן ערוך חו"מ סימן ש"ו סעיפים ד'ז'.1
סנהדרין ה., לג., שלחן ערוך סימן כ"ה.2
.קשרבבא קמא צט:  3
רש"י בבא קמא שם צט: ד"ה אומן פטור.4
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5ומראה דינר לשולחני ונמצא רע מומחין פטורין.

 בחנם אם היה טבח מומחה פטור. דכיון שהוא מומחה ואינו רגיל לבא מכשול זה לידו אמרינן דמזל דבעל הבהמה גרם לו שבא
6מכשול זה לידו אבל שחטו בשכר חייב דה"ל ליזהר טפי:

מזיק באונס

תוספות

  כדפרישיתאף על גב דאדם מועד לעולם באונס כי האי לא מחייב אדם המזיקאימא מפני שהוא נושא שכר. אבל בחנם פטור 
7בריש המניח (לעיל דף כז: ושם):

הכא שנתקל מחמת מכשול ולא איבעי ליה לעיוני אנוס הוא

אונס גמור לא רבי רחמנאואע"ג דלעיל (דף כו:) מרבינן אונס כרצון באדם המזיק מפצע תחת פצע 

 דהא בירושלמי פוטר אותו שישן ראשון אם הזיק לשני הבא אצלו לישן וכן בהגוזל בתרא (לקמן דף קיב.) גבי הניח להם אביהם
 לא דאנוסין הן שהזיקו מה  אבל     דמי בשר בזול שכך נהגו אביהם היא וטבחוה ואכלוה משלמין של  שאולה כסבורים   פרה 

ובמתניתין נמי תנן היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון דאם עמד בעל חבית ונשברה חבית בקורה פטור

 ונראה לדקדק דאדם המזיק דמפטר באונס (משום) שהוא כעין גניבה מדתניא בשלהי האומנים (ב"מ דף פב: ושם ד"ה וסבר)
 המעביר חבית ממקום למקום ושברה רבי יהודה אומר שומר חנם ישבע נושא שכר ישלם והשתא מדמחייב נושא שכר ופוטר

שומר חנם ולא מחייב מטעם אדם המזיק ש"מ דבאונס דכעין גניבה אדם המזיק פטור ומדמה ר' יהודה נתקל לגניבה

 אבל באונס שהוא כעין אבידה שהיא קרובה לפשיעה יותר כדאמרינן בהשואל (ב"מ דף צד:) דגניבה קרובה לאונס ואבידה
 קרובה לפשיעה נראה דאדם המזיק חייב דא"א לומר שלא יתחייב אלא בפשיעה וכן משמע לעיל דמחייב בנפל מן הגג ברוח
 שאינו מצויה ואע"ג דברוח שאינו מצויה מפטר בה שומר חנם כדאמרינן בסוף ארבעה וחמשה (לקמן דף מה.) גבי ארבעה נכנסו
 תחת הבעלים כו' וחייבין לשלם דמי שור לבעלים חוץ משומר חנם ומוקי לה כגון דנטריה שמירה פחותה דשומר חנם כלתה לו
 שמירתו והנך לא כלתה שמירתן ומייתי מדר' יהודה דמועד סגי ליה בשמירה פחותה דהיינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה
 ואין יכולה לעמוד בשאין מצויה אלמא אע"ג דמפטר שומר חנם מחייב בה אדם המזיק והיינו טעמא משום דהוי כעין אבידה

ונתקל הוי כעין גניבה ופטור ביה אדם המזיק

 וכן מוכח בפרק הגוזל עצים (לקמן דף צט: ושם) גבי טבח אומן שקלקל דפריך למאן דפטר (בשומר) חנם מברייתא דקתני
 נתן בהמה לטבח ונבלה חייב מפני שהוא כנושא שכר אלמא ס"ד דמקשה אפי' בחנם חייב כמו שומר שכר שחייב על האבידה

8ומשני אימא מפני שהוא נושא שכר ולפיכך בשכר חייב בחנם פטור דהוי כעין גניבה

רשב"א

, ואם בחנם פטור.בשכר חייב להכי יהבי ליה אגרא כי היכה דלידוק טפיולענין פסק הלכה בטבח, אם טבח אומן הוא 

 ואף על גב דאמרינן אדם מועד לעולם בין ער בין ישן באונס כי האי לא מחייבינן ליה משום מזיק, דלא בכל צדדי הנזקין חייב
וכדאיתא בריש פרק המניח את הכד.

9ואם הדיוט אפילו בחנם חייב.

 אלמא כל נזק הבא מן האדם חייב על האונס  …וא"ת מכל מקום לחייב [הנתקל בחבית באפילה והזיקו] דהא מרבינן את האונס 
כרצון,

…וי"ל דאונס גמור לא רבתה תורה ואפילו בנזקי אדם, 

10ואונס נפילה אפילו ברוח שאינה מצויה אינה אונס גמור ...

רא"ש סנהדרין פרק ד' סימן ה'.5
סמ"ע שם ס"ק י"ג, ועיין פתחי חושן (שכירות) פרק י"ג הערות כ"זכ"ח.6
תוספות שם צט: ד"ה אימא מפני שהוא נושא שכר.7
.קשרתוספות שם כז: ד"ה ושמואל אמר באפילה שנו – 8
חדושי הרשב"א שם צט: ד"ה ולענין פסק הלכה.9

שם כז: ד"ה ושמואל אמר באפילה.10
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עושה מלאכת חבירו

ריב"א

 ולכך פטור שומר חנם   ,דכיון שהוא שומר חנם לא שייך בו דין אדם המזיק, שהרי עליו מוטל להתעסק בדבר…וריב"א פירש 
11ולכך לא מחייב רק בפשיעה, אבל אדם דעלמא לא הי"ל להתעסק בדבר כיון שאינו מוטל עליו, לכך חייב כעין גנבה ואבדה.

 וריב"א פירש דאדם המזיק דמי לשומר שכר בין לכעין גנבה בין לכעין אבדה ואם נתקל ונפל על  …וכן כתב הר"ר ישעיה ז"ל. 
 וכן טבח שקלקל משום דכיון שמתעסקין הן לטובת הניזק לאו אדם המזיקהכלים ושברם חייב והא דפטר נתקל במעביר חבית 

12 אם שומר חנם שומר חנם ואם שומר שכר שומר שכר. עכ"ל:הוא ויש להם דין שומר

רמב"ן

 ואי אפשר להעמידה דהתם משום דשני פשע בעצמו  …ומצאתי בתוספות בבבא קמא  …

 ועוד הביאו טבח אומן שקלקל דפטור בחנם ואמאי אדם מזיק הוא וכי נמי סבירא לן אנוס הוא ליחייב וזה ודאי קשה עליהם
דכיון דמחייב בשכר אלמא כעין גנבה ואבדה הוא ולאו אונס גדול ולאו אונס קטן הוא ופטרוהו בחנם

… אלא שאין באומן הטועה במלאכתו משום מזיק

 ברוח שאינה מצויה אפילווסוף דבר כיון שהזכירו חכמים באונס נזיקין אבן מונחת בחיקו ולא הכיר בה מעולם ונפל מן הגג 
 דרוח מצויה הזכירו לענין שומר חנם אבל רוח שאינה מצויה לא הוזכרה בתלמוד אלא לענין אונסבמשמע  כאותה של אליהו

13ואין כאן מקום להאריך בזה יותר מדאי.דהוא מן האונסין הגדולים שבעולם 

אשה ששברה את הכלים

רמב"ם

 האשה ששברה כלים בעת שעשתה מלאכותיה בתוך ביתה פטורה ואין זה מן הדין אלא תקנה שאם אין אתה אומר כן אין שלום
14בתוך הבית לעולם אלא נמצאת נזהרת ונמנעת מרוב המלאכות ונמצאת קטטה ביניהם:

ראב"ד

 האשה ששברה כלים וכו': כתב הראב"ד ז"ל לא מן השם הוא זה אלא מפני שהיא פשיעה* בבעלים שהוא שכור לה בכל שעה
15עכ"ל: (*נ"א שמירה)

משנה למלך

 ועיין מ"ש בזה בפרק ה' מהלכות שלוחין את הדבר הקשה דלא שאני ליה להראב"ד בין פשיעה בבעלים ובין מזיק בידים. גם ה"ה
 שדחה דברי הראב"ד מטעם אחר משמע דמודה ליה להראב"ד דאין חילוק בין פושע למזיק והוא פלא וצ"ע. שוב דקדקתי בדבר
 ומה שנראה הנכון דלעולם ס"ל להראב"ד דיש חילוק בין פושע למזיק לענין שמירה בבעלים מיהו דוקא במתכוין להזיק אבל
 האשה ששברה שלא נתכוונה להזיק דין פושע דנין אותה. וכן בדין שהרי הנהו שקולאי דתברו חביתא ומחייבינן להו בפרק
 הפועלים היינו מטעמא דנתקל פושע הוי ובזה הכל מתוקן. אע"ג דאדם מועד לעולם בין ער בין ישן וע"כ מטעם מזיק הוא לענין

16שמירה בבעלים שנייא ודוק: (* א"ה ועיין בדברי הרב המחבר פרק ו' מהלכות חובל ומזיק דין ג'):

מחנה אפרים

 ואני תמיה על דברי הראב"ד וה"ה גם כן, דמה שייך הכא לדין שמירה בבעלים, והלא אשה זו ששברה כלים הרי זו דין מזיק יש
…לה, דקיימא לן אדם מועד לעולם בין שוגג בין אנוס, ואין שמירה בבעלים פוטרתה לזאת 

 איברא דהירושלמי גופא צריך להבין, דקאמר התם שברה כלים בתוך הבית מה את עבד לה כשומר חנם או כשומר שכר וכו',

תוספות רבינו פרץ שם כז. סוד"ה ואמר רבה, הובא בשיטה מקובצת שם.11
שיטה מקובצת שם.12
רמב"ן בבא מציעא פב: ד"ה ואתא ר' יהודה.13
.קשראישות כא:ט – 14
השגת הראב"ד שם.15
משנה למלך שם.16
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משמע דלא סברא לחייבה אלא מפני שהיא כשומר שכר, ולפי מ"ש, אפילו לא תיהוי שומר כלל הרי זו תתחייב מדין אדם המזיק.

 וכדי להבין הדברים צריך להקדים ההיא דתנן בסוף פרק האומנין, המעביר חבית ממקום למקום ונשברה, בין שומר חנם בין
 שומר שכר ישבע. ולפי מה שנראה מהסוגיא שם הוא דאיירי בשנתקל ונשברה, ונתקל לאו פושע הוא ומדינא שומר חנם ישבע
 שלא פשע ויפטר, אבל שומר שכר הוה חייב דדמי לגניבה ואבידה אלא שחכמים תיקנו שאפילו השומר שכר ישבע שלא פשע
 ויפטר מפני התקנה, ומשמע שלא עשו תקנה אלא בנתקל אבל אי לא נתקל ונשברה הרי זה חייב ואפילו שומר חנם משום דהוי
 אדם המזיק וכמ"ש  זה חייב כדין  הרי  במלאכתו  היו בעלים עמו  וממילא נלמוד דאפילו  תקנה לפושעים,  פשיעה ולא עשו

…התוספות שם 

ולכאורה הדבר קשה דאם כן [דנתקל הוי מזיק] אמאי שומר חנם המעביר חבית פטור מדינא, דאף אם אינו פושע, מזיק הוא.

 דאדם המזיק לא הוי אלא במזיק בגופו, כגון שנפל על הכלי ונשבר או בכוחו, אבל היכא דנפל בכליאלא נראה דסבירא ליה 
 מידו ונשבר, אין זה אדם המזיק ולא מתחייב אלא כשהוא שומר חנם שקיבל עליו לשמור, ואם נתקל לאו פושע ליכא לחייבו

 כל שעושה בחנם  מאי דפטור בשומר חנם [בטבח אומן שקלקל] הוי משום דההיזק נעשה גם כן מפני…   דרכנו  דלפי
17 ...שפירכסה הבהמה ולא נעשה בגופו

אבני נזר

 משמע דסבירא ליה גם כן דלא חשיב מזיק כדעת ריב"א [ומיושב קושית המשנה למלך .. ומוכרח לומר כן  …וזה דעת הראב"ד 
18דאין סברא כלל דמזיק בבעלים פטור]

דעת הרמ"ה בהקדמת שכר

דברי הרמ"ה

 יקדים לו דינר. כתב הרמ"ה ז"ל מסרקסטה וז"ל הני בודקין דשקלי כרכשתא בשכרן או שקצצו להם שכר אם קלקלו חייבין כיון
דאגרא קא שקלי.

 כיון דלא שקלי אגרא אלא לבסוף כדאמרינן יקדים לו דינר הטבח ויתחייב לו השוחט. ודילמא יקדים לפסוק שכרווצריך עיון 
. ע"כ.קאמר וכן נראה

 וכן כתב הרמ"ה ז"ל בפרטיו וז"ל. יקדים לו דינר דתניא המוליך חטיו לטוחן וכו' ואסיקנא אימא מפני שהוא נושא שכר. והני
  מחייביה בכל מאי דמחייב ביה שומר שכר בודאי ומשכוה לההוא מדעת או אגבוההכולהו מכי פסק בהדייהו למיתב להו אגרא

 דמצריך רבי זירא הקדמת דינר גבי טבח משום דלא מסר ליה אלא למשחט בלחוד וזימנין דלא צריך לממשכה ולא לאגבוהה.
 ועוד דלא ניחא ליה לממשכה ולא לאגבוהה כי היכי דלא תיקום ברשותיה לכל מילי הילכך אי אקדים ליה דינר משתעבד ואף
 על גב דלא משך דהא לאו לאוקמה ברשותיה לנטורה קא בעי אלא למעבד ליה עבידתא בעלמא הוא דקא משעבד נפשיה
 והוה ליה כשכיר דעלמא דמשתעבד בדמים. ואם משך או הגביה על מנת ליטול שכר קיימא ברשותיה לנטורה לכל מילי ואף

19. ע"כ.על גב דאכתי לא שקיל אגרא מחייב בכולו חיובי כשומר שכר

אמרי בינה

 ומבואר דאם לא מקדים לו שכר כל זמן שלא עשה קנין משיכה או הגבהה פטור אף אם מבטיח לו  …יש לדון למ"ש בש"מ ב"ק 
…שכר אחר כך כיון דכל ענין שחייב בשכר הוא כמו שומר שכר 

 ובאמת מדברי הראשונים דכתבו דלכך בשכר חייב כיון דלא הוי רק קרוב לאונס ולכך נותן לו שכר כי היכא דלידוק טפי וע"ש
 דדוקא בטבח חייב בשכר ולא שולחני ועיין ש"ך (סימן ש"ו ס"ק י"א) ואף דבשלחן ערוך פסק שם לחייבו בשכר  …ברשב"א 

וי"ל דהוי מטעם מזיק.

 גם י"ל אף אם החיוב מטעם שומר בטבח מכל מקום לא בעינן דוקא שיעשה קנין משיכה כמו שאר שומרין דכל ענין משיכה
 אם כן כשמתחיל לשחוט ראוי שיתחייב אם קלקל דהוי כמתחיל בשמירה ... 20…בשומרין הוא מטעם התחלת מלאכה 

מחנה אפרים שומרים סימן ל"ט.17
אבני נזר שם.18
שיטה מקובצת שם.19
אמרי בינה דיינים סימן ל' ד"ה גם בגוף בדין.20



אבני נזר

 ומדבריו [של הרמ"ה] מוכח דטבח בשכר אינו אינו חייב משום מזיק כיון דבעי ליה לעיוני ולאו אנוס הוא דאם כן קנין למה, הא
21מכל מקום מזיק הוא, אלא ודאי דמכל מקום חשיב אונס לענין מזיק, רק מדין שומר הוא מתחייב,

חלקת יואב

 והנה הרמ"ה .. נראה לי דסובר כהריב"א .. הרי דסובר דחיוב טבח הוא מדין שומר דאי מטעם מזיק אין צריך משיכה לזה. אך
22לדעת התוספות צריך לתרץ הא דיקדים לו דינר.

חיוב מדין שומר אף בגרמא

תבואת שור

 עוד כתב הט"ז דאין שייך כאן דינא דגרמי דבגרמי בעי' ברי הזיקא וההיזק נעשה מיד וכאן אינו ברי דדלמא לא ישתכח פגום גם
אינו מיד עכ"ד

ועל זה השיב הנקודות הכסף דהכא לא מקרי גרמי כי אם מזיק בידים ששוחט בידו בסכין פגומה עכ"ד

 ודבריו אלו אינם מובנים לי אדרבא דהזיקו הוא בשב ואל תעשה שלא בדק הסכין והכניסו לספק ואלו בדקו אולי מצאו יפה אבל
…אלו נמצא פגימה בסכין אחר הראשונה אין מחייבין אותו על זה דאנוס הוא 

 אמנם לענ"ד אין לדמות דין זה כלל לדינא דגרמי דנידון דידן אפילו לא ברי הזיקא ולא נעשה מיד חייב משום דה"ל שליח
 ושומר דבעל הבהמה ומבעיא ליה לעיוניה בתקנתיה דבעלים דשמירת שורו קיבל עליו אפילו חנק את עצמו ודמי למ"ש .. גבי
 בקרא מכדי בקרא כו' אבעיא ליה לעיוני כו' ואף על גב דה"ל טענה טובה .. מכל מקום כיון דשומר שכר הוא מבעיא ליה

23לעיוניה בתקנתיה דבעלים ...

גדר מומחה

ש"ך

24מיקרי מומחה כששוחט ג' פעמים עופות קטנים רש"ל

פתחי חושן

 ויש לבאר בשאר אומנים, כגון המוסר שעון לשען, בגד למכבסה וכיוצא בזה, איך נקבע אם הוא מומחה, שבודאי במה שיש לו
 עסק לאומנות זו אינו מוכח שהוא מומחה, ואם נאמר שנצריכו עדים שתיקן ג' פעמים שעונים, הרי כל קלקול יכול להיות בחלק

25אחר, ומי יודע אם נתמחה גם לזה, וצ"ע עדיין.

חיוב לצאת ידי שמים

אמרי בינה

 …דהא לכאורה יש לדון בטבח אומן שקלקל בחינם אף דפטור מכל מקום היינו בדיני אדם אבל בדיני שמים יש לומר דחייב 
26בטבח שקלקל כיון דמסרו לו לשמור ובמעשיו בא ההיזק חייב על כל פנים בדיני שמים לשלם

מראה דינר לשולחני

גמרא בבא קמא

, וכמו שנביא להלן באורך.קשרשו"ת אבני נזר חו"מ סימן י"ט – 21
.קשרשו"ת חלקת יואב חו"מ סימן י"ב ד"ה והנה הרמ"ה – 22
.קשרתבואת שור סימן י"ח ס"ק כ"ד – 23
ש"ך ס"ק ז'.24
פתחי חושן סוף הערה כ"ו.25
אמרי בינה שם סוף סימן מ"ח, הובא בפתחי חושן הערה כ"ז.26
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 איתמר המראה דינר לשולחני ונמצא רע תני חדא אומן פטור הדיוט חייב ותניא אידך בין אומן בין הדיוט חייב אמר רב פפא
 אלא במאי טעו טעו בסיכתא חדתא דההיא שעתא דנפק מתותיכי תניא אומן פטור כגון דנכו ואיסור דלא צריכי למיגמר כלל 

סיכתא

 ההיא איתתא דאחזיא דינרא לרבי חייא אמר לה מעליא הוא למחר אתאי לקמיה ואמרה ליה אחזיתיה ואמרו לי בישא הוא ולא
 קא נפיק לי אמר ליה לרב זיל חלפיה ניהלה וכתוב אפנקסי דין עסק ביש ומאי שנא דנכו ואיסור דפטירי משום דלא צריכי

  כדתני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהםרבי חייא לפנים משורת הדין הוא דעבדלמיגמר רבי חייא נמי לאו למיגמר קא בעי 
את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זו ביקור חולים בה זו קבורה את המעשה זה הדין אשר יעשון זו לפנים משורת הדין

  א"ל כי סמכת עלי מאי למימרא דאיאמר ליה חזי דעלך קא סמכינאריש לקיש אחוי ליה דינרא לרבי אלעזר אמר מעליא הוא 
 משתכח בישא בעינא לאיחלופי לך והא את הוא דאמרת רבי מאיר הוא דדאין דינא דגרמי מאי לאו ר' מאיר ולא סבירא לן

27כוותיה א"ל לא ר' מאיר וסבירא לן כוותיה

חיוב מדין שומר במראה דינר לשולחני

דברי יחזקאל

 ק"ל בהא דאמרינן בסוגיא דטבח אומן שקלקל דבחנם פטור ובשכר חייב וכמעט כל הראשונים תפסי דהוא הדין במראה דינר
 לשולחני אומן חייב בשכר ע"ש ותמיהני דכיון דפטור בחנם אלמא דאין בו תורת מזיק אם כן בשכר דחייב אינו אלא מתורת
 שומר והאיך אפשר לחייבו מתורת שומר במראה דינר לשולחני כיון שעל ידי פשיעתו לא נעשה שום הפסד בגוף המטבע אלא

שהפסיד ממון אחר שלא נעשה עליו שומר כלל

 ובשלמא לשיטת התוספות והרשב"א ריש פרק המניח דעיקר טעמא דבחנם פטור משום דהו"ל אונס גמור אם כן יש לומר דבשכר
 חייב משום דאמר ליה להכי יהבי לך אגרא כי היכי דתידוק ושוב לא חשיב אונס גמור וכן נראה לדקדק קצת מדברי הרשב"א
 בחי' דסוגיא דטבח שקלקל ע"ש אבל לשיטת הרמב"ם והטוש"ע דמשמע מדבריהם דמחייבי מתורת שומר דלהכי הביאו האי דינא
 בהלכות שוכר וכ"כ המגיד משנה (פרק י' משכירות) יעו"ש וכן לדעת הריב"א .. וכ"כ הרמב"ן .. ע"כ עיקר החיוב אינו אלא
 מתורת שומר לבד וכן צ"ל גם לדעת הרמב"ם (פרק ו' מחובל הלכה ג') יעוש"ה ואיך שייך תורת שומר במראה דינר לשולחני

28וצע"ג.

אבני נזר

 ומדבריו [של הרמ"ה] מוכח דטבח בשכר אינו אינו חייב משום מזיק כיון דבעי ליה לעיוני ולאו אנוס הוא דאם כן קנין למה, הא
 מכל מקום מזיק הוא, אלא ודאי דמכל מקום חשיב אונס לענין מזיק, רק מדין שומר הוא מתחייב, ולפי זה צ"ע במה שחילקו
 הפוסקים דמראה דינר גם כן בין בחנם לבשכר [עיין בתוספות והרא"ש והרשב"א והה"מ] כיון דשם החיוב רק משום דינא דגרמי

ולמה יתחייב יותר בשכר,

 וצ"ל על פי דברי השמ"ק בבא מציעא (מב:) בהא דמכדי בקרא שומר שכר דיתמי הוא איבעי ליה לעיוני, דמשלם ליתומים דמי
 כל השור אף דאינו שוה כל כך דצריך לשוחטו תיכף כדברי ר"ת, ומשום דאם היו מודיעים תיכף היו הולכים לספסירא והיה
 מחוייב להחזיר להם הדמים וכשנשתהה עד דליתיה למריה דתורא מחייב לשלם ליתומים, הרי דאף שגוף החפץ אינו שוה כל כך
 וגם לא היה שלהם וגם ההיזק לא היה במה שמת, רק במה שחשבו שהשור טוב ונמצא רע, ודומה ממש לשולחני שאמר טוב
 ונמצא רע חייבין מדין שומר, וה"נ בשולחני דכשביקשו מאתו לראות הוא כאומר שמרצה מההיזק וכשנתרצה לו לראות נעשה

שומר וחייב בשכר כדין שומר שכר רק משום שהיזק לא היה בגוף מה ששמר לרבנן דלית להו גרמי פטור,

…וכן מוכח להדיא ברשב"א .. דמראה דינר חייב משום שומר 

 משמע דסבירא ליה גם כן דלא חשיב מזיק כדעת ריב"א [ומיושב קושית  וזה דעת הראב"ד  …וכן משמע לדעת ריב"א  … 
 המשנה למלך .. ומוכרח לומר כן דאין סברא כלל דמזיק בבעלים פטור] ואם כן קשה מראה דינר מאי טעמא חייב דהא לא חשיב

29מזיק כיון שנתעסק לטובתו, .. ומוכרח דחייב משום שומר וכמ"ש:

בבא קמא שם.27
.קשרדברי יחזקאל (ברשטין) סימן ל"ז אות ח' – 28
.קשרשו"ת אבני נזר חו"מ סימן י"ט – 29
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אומן שעדיין צריך להתלמד

תוספות

 לא שייך הכא לשנויי כאן בשכר כאן בחנם כדמשני גבי שחיטה דבהכרת מטבע צריך בקיאות גדול ולית ליה למיחזי אם אין בקי
30כדנכו ואיסר:

חזי דעלך קא סמיכנא

רי"ף

 שמעינן מינה דהדיוט לא מיחייב לשלומי עד דמודע ליה דעליה קא סמיך, דאי לא מודע ליה מצי אמר ליה לא ידענא דעלי קא
31סמכת, ואי מוכחא דעליה קא סמיך לא צריך לאודועיה

תוספות

 והא דקאמר (מר) חזי דעלך קסמכינא אפילו לא אמר הוה מחייב כמו ר' חייא דאע"ג דלא אמרה ליה הוה מחייב אי לאו משום
32דלא הוה צריך למילף ורב אלפס כתב דלעולם לא מחייב עד שיאמרו לו:

שלחן ערוך

 המראה דינר לשולחני ואמר לו יפה הוא ונמצא רע אם בשכר ראוהו חייב לשלם אף על פי שהוא בקי ואינו צריך להתלמד ואם
 בחנם פטור והוא שיהיה בקי שאינו צריך להתלמד ואם אינו בקי חייב לשלם אף על פי שהוא בחנם והוא שיאמר לשולחני עליך

אני סומך או שהיא הדברים מראים שהוא סומך על ראייתו ולא יראה לאחרים

33[הגה] וי"א דאפילו סתמא חייב ומכל מקום הסברא הראשונה נראה עיקר:

ש"ך

 ומהרש"ל פסק שם כהרא"ש וסייעתו ולפענ"ד עיקר כהרי"ף וסייעתו וכמ"ש הרב דלא לחנם נקט בש"ס אמר ליה חזי דעלך
34קסמיכנא ...

נתיבות

35עליך אני סומך. ונראה דדין זה הוא רק ברואה בחנם, אבל בשכר ודאי חייב אפילו בלא אמר לו וזה פשוט:

חבצלת השרון

 הדרן לדינא הנה אף שיש לדון בזה מכל מקום לא היה מלאני לבי לנטות מדברי הנתיבות שמשמעות לשונו משמע דבשכר לא
 בעינן בכ"ע שיאמר חזי וכו' וסברתו נראה דהוא מטעם דכיון דנתן לו שכר על זה וודאי רוצה לסמוך עליו דלא שדי איניש זוזי

36בכדי ואין צריך לומר חזי וכו' דמעצמו מוכח כן

דנכו ואיסר בשכר

רשב"א

 והפרש יש בין אומן דשחיטה לאומןמסתברא לי דדנכו ואיסר דבקיאי טפי אפילו בשכר פטורים וכל השאר בחנם חייבין, .. 
 דראיית המטבעות, דאלו גבי שחיטה תלוי באומנות הידים, שייך שאפילו האומן הבקי כטבחא דצפורי יקלקל לעתים אלא אם

תוספות בבא קמא צט: ד"ה ותניא.30
רי"ף שם לה: בדפי הרי”ף, הובא בפתחי חושן (שכירות) פרק י"ג הערה נ'.31
.קשרתוספות בבא קמא ק. ד"ה אחוי דינר לר' אלעזר – 32
שלחן ערוך שו:ו.33
ש"ך שם ס"ק י"ב.34
נתיבות המשפט סימן ש"ו ס"ק י"א.35
.קשרשו"ת חבצלת השרון תנינא סימן פ"ה ד"ה הדרן לדינא – 36
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 כן ישגיח ויכוין במלאכתו היטב, ולפיכך לאו אנוס גמור חשבינן ליה, אבל בראיית המטבעות כל שהוא בקי הרבה כדנכו
 , וכשטעה אונס גמור הואואיסר, כיון שהדבר תלוי בראייה והבקיאות בצורת המטבע לא שייך שיטעה בו הבקי כדנכו ואיסר

37ושומר שכר פטור מן האונסין, והלכך דנכו ואיסר אפילו בשכר פטורין, כנ"ל.

ש"ך

 ומהרש"ל .. פסק כהרשב"א דאומן גמור כדנכו ואיסר אפילו בשכר פטור (וכן כתב מהרי"ן לב .. כיון דאיכא פלוגתא דרבוותא
מספיקא לא מפקינן ממונא)

 ולע"ד אין בזה כדאי להכריע 38…ועיקר ראייתו 

חבצלת השרון

 בנידון דידן בסופר [שאמר לקונה שיוכל לתקן את הספר ושוב נתברר שהכתב מקולקל לגמרי ואי אפשר לתקנו כלל] אם הוא
39סופר מומחה והוא מוחזק יכול לומר קים לי כהרש"ל והרשב"א דאף בשכר פטור

סיכום

אומן העושה מלאכה בידים, אם עשה בחנם והוא מומחה (וגדר מומחה אינו ברור כל כך), פטור, ובלאו הכי חייב.•

יש מחלוקת גדולה אם החיוב הוא מדין מזיק או מדין שומר, ויש בזה כמה נ"מ.•

 י"א שאפשר לחייב מדין שומר אף על היזק שאינו ממש לממון שהוא תחת יד השומר, ויש כמה ראיות לזה, אלא שזה•
חידוש גדול ואינו מובן כל כך.

י"א שאינו חייב אלא אם כן הקדים לו השכר או שעשה קנין, אבל נראה דלא קיימא לן כן למעשה.•

י"א דאפילו מומחה בחנם חייב לצאת ידי שמים.•

 שולחני שטעה חייב אלא אם כן הוא מומחה כל כך עד שאין צריך להתלמד יותר, ואפילו בכה"ג, יש מחייבים אם עשה•
בשכר, וי"א דלעולם הוא פטור.

שאר אומן המייעץ אבל אינו פועל בידים, י"א דתלוי גם כן בשתי הדיעות הנ"ל.•

 י"א דאין השולחני חייב אלא אם כן אמר לו חזי דעלך קא סמיכנא, או שהענין מוכח כן, או שעשה בשכר, ויש מחייבים•
בכל אופן.

רשב"א שם צט: ד"ה אמר רב פפא.37
ש"ך שם ס"ק י"א.38
שו"ת חבצלת השרון שם.39


